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  چكيده

شناختى اعتمـادگرايى مبتنـى بـر فضـيلت  نظريه معرفت كردن طرحمليندا زاگزبسكى با 

گرايانـه را  گرايانـه و برون ونشـناختى در های معرفت مناقشه ميان نظريهكوشيده است 

 ،گرايانه ارسطو های اصلى نظريه اخالقى فضيلت او برای حّل مناقشه از مؤلفه. كندحل 

نظريـه . استفاده كـرده اسـت ،مانند فضايل و رذايل عقالنى و اخالقى، وجدان و عاطفه

ــه ــا نظري ــر فضــيلت ب ــى ب ــادگرايى مبتن ــه های درون اعتم ــذ مؤلف ــه در اخ های  گرايان

گروی و آگاهى فاعل شناسا در معرفت شباهت دارد و وجه اشتراكش  گروی، اراده يفهوظ

گرايانه در توجـه بـه تـأثير علّـى عوامـل بيـرون از بـاور بـر نحـوه  های برون با نظريه

  .مناقشه تا حدودی موفق بوده است و در حل استگيری باور  شكل

يندا زاگزبسكى، فضايل و رذايـل مبتنى بر فضيلت، ل معرفت، اعتمادگرايى :ها كليدواژه

  .اخالقى و عقالنى، باور

  

                                                 
  akram_asgarzadeh@yahoo.com استاديار گروه فلسفه دانشگاه محقق اردبيلى،. ١
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  مقدمه

های اخالقـى  ای متـأثر از نظريـه شناسى حاكم بر هـر دوره های معرفت نظريه ،از نظر زاگزبسكى

. شناسى صورتى ديگر از مفـاهيم اخالقـى اسـت در معرفت شده مفاهيم استفاده. همان دوره است

ه بر مفاهيم مسـئوليت، وظيفـه معرفتـى و هنجارهـا و قواعـد شناسى عالو در معرفت ،مثالرای ب

اسـتفاده ... معرفتى از مفاهيم ارزشيابانه اخالقى مانند فضايل عقالنى، فضـايل اخالقـى، ارزش و 

بـرای . طور كـه مسـئول اعمالمـان هسـتيم همان ،مسئول باورها و اعتقاداتمان هستيم. كنيم مى

خصـوص  در. شـويم اعمالمـان تقبـيح مىسـبب كه به  طور همان ،شويم باورهايمان سرزنش مى

 طـور كـه در همـان ،انديشيم گيری و عوامل مؤثر بر آن مى های باور، نحوه شكل ماهيت و ويژگى

احساسـات كنيم و از تـأثير عواطـف و  خصوص ماهيت اعمال و آنچه بايد انجام دهيم، فكـر مـى

  ).Zagzebski, 1996: 1-6( گوييم اخالقى بر باورها سخن مى

سـقراط پـدر نظريـه . ت گرفتـه اسـتئگرايى در اخالق از تفكرات فالسفه يونان نشـ فضيلت

و بـاقری  غفـاری(ميـان دانـش و فضـيلت پيونـدی وثيـق وجـود دارد  ،از نظـر او .فضيلت است

دن به انسان بايد تمام قوا و استعدادهای خود را برای رسي ،از نظر ارسطو .)158: 1380، پرست نوع

راه رسيدن به غايت  .بكوشدبرای رسيدن به غايت و سعادت خود  و ى خود به كار بنددهدف طبيع

كسب فضايل اخالقى است و فضايل اخالقى از طريق تمرين و ممارسـت بـه صـورت مهـارت و 

  .)59و  58: 1380خزاعى، (شود  نفسانى در انسان ايجاد و ماندگار مى ای ملكه

توانـد تشـخيص  برخورداری از حكمت عملى مىليل دمند به  در اخالق فضيلت فاعل فضيلت

عالوه بر فعل اخالقى كه به ظهور . دهد در هر موقعيتى چه فعلى را انجام دهد تا به سعادت برسد

. اسـتمهـم نيّت و انگيزه، احساسات و عواطف در َپـِس افعـال بـرای اخـالق فضـيلت  ،رسد مى

ست كه فاعل اخالقى بايـد در مراحـل ا ن معنابه نيّت و انگيزه فاعل اخالقى مؤيد اي دادن اهميت

فاعـل ابتـدا بايـد از درون . مندشدن اعمالش، درون و نفس خود را نيز بـه كمـال برسـاند فضيلت

  .)57-50: همان( انه به ظهور برسدمند دگرگون شود و اين تحول و تكامل با اعمال فضيلت

تواند اسـتعدادها  شود كه مى مى انسان موجودی دارای نفس شناخته ،گرايانه در اخالق فضيلت

. دكنـهای درونى خود را شكوفا كند و با ممارست و تمـرين تبـديل بـه ملكـه نفسـانى  و ويژگى

 مند شده هستند كه به صورت مهارت و عادت در فاعل فضـيلتفضايل همان استعدادهای شكوفا
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 ،شود اِل فاعل اطالق نمىمندی فقط به اعم فضيلت. يابند اند و در اعمال او ظهور مى گير شده جای

  .مندانه است های منشى او فضيلت بلكه مجموعه نيّت، عمل، نحوه زيست و زندگى و ويژگى

های فضايل عقالنى، فضايل اخالقى، دخالت نيّت و انگيزه و احساسات و عواطف فاعل  مؤلفه

ت فاعـل گيری بـاور، مهـار شناسا در معرفت، نقش فضايل و رذايل فاعل شناسا در نحـوه شـكل

شناسى مبتنى بر فضـيلت اسـت  از عناصر مهم نظريه معرفت... شناسا در وصول به باور صادق و 

از  ،ليندا زاگزبسكى. گرا استفاده كرده است های محوری نظريه اخالق فضيلت كه آگاهانه از مؤلفه

وصـول بـه گرا را برای  های اصلى نظريه اخالق فضيلت آگاهانه مؤلفه ،گرا شناسان فضيلت معرفت

  .فهم جهان واقع و معرفت به كار بسته است

  های مؤثر بر معرفت مؤلفه .1

كـارگيری  در به ،يىگرا گرا با دو نظريه سودگرايى و وظيفه های مهم اخالق فضيلت يكى از تفاوت

ها و نحـوه  هـا و خصـلت منش اخالقـى همـه ويژگى. فعل اخالقى به معنای منش اخالقى است

های سـودگرايى و  فعـل اخالقـى در نظريـه. شـود اخالقـى را شـامل مىزيست و زندگى فاعـل 

توان مدعى شد وسعت معنای فعل  مى. شود گرايى بر عمل و رفتار فاعل اخالقى اطالق مى وظيفه

زاگزبسكى وسـعت  .تر از دو نظريه ديگر است گرا بسيار گسترده اخالقى در نظريه اخالقى فضيلت

گرا  شناسـى فضـيلت گرا را به معنای باور در معرفت قى فضيلتمعنای فعل اخالقى در نظريه اخال

 ،گرا مانند نظريه اخالقى فضيلت ،همچنين. دكن ای مى دهد و فهم را جايگزين باور گزاره تعميم مى

های فاعل شناسا  به جای باور به ويژگى ،پردازد های فاعل اخالقى مى كه به جای عمل به ويژگى

فاعل شناسا، احساسات و عواطف، فضايل و رذايل اخالقى و عقالنـى و های  از ويژگى. پردازد مى

  .داند نيّت و انگيزه فاعل شناسا را بر فهم جهان واقع مؤثر مى

  در معرفت جايگاه فهم .2

و يقـين،  )understanding( در طول تاريخ فلسفه، هر يك از دو ارزش فهم ،از نظر زاگزبسكى

هايى كه شكاكيت و بحـث از توجيـه مطـرح شـده  در دوران ؛ندا ای بر معرفت حاكم بوده در دوره

هايى كه شـكاكيت بـرای معرفـت تهديـدی بـه شـمار  و در دورانه است، ارزش يقين حاكم بود

برخى از انديشـمندان فهـم را بـه  ).Zagzebski, 2009: 141(آمده، فهم سلطه داشته است  نمى

فهـم و . يسـتای ن به معنـای معرفـت گـزاره ولى از نظر زاگزبسكى فهم ،دانند معنای معرفت مى
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فهـم بـه معنـای تبيـين و توضـيح . ندا ای دو راه مختلف برای شناخت يك واقعيت معرفت گزاره

)explanation( شناختى از يك واقعيـت عينـى   زاگزبسكى قائل به دو نوع دانستن و درك. است

از حقانيت آن به كمك توجيه دفاع  ای يا همان يقين كه معرفت گزاره .الف: ند ازا كه عبارت است

معرفت به معنای فهـم و  .ب ؛ستا شناسان سنّتى مرادشان از معرفت همين معنا معرفت .شود مى

شده كه ريشه آن به افالطون بـاز يادشناختى از جزئيات و روابط وابستگى حاكم بر واقعيت   درك

اب آن فهم بتوان توضيح داد، گفته ای كه در ب گردد و به استادی و مهارت در يك فن به گونه مى

اين نوع شناخت با توجيه و دفـاع از  .گردد شود و از طريق يادگيری و تجربه مستقيم ايجاد مى مى

  .يستحقانيت باور همراه نيست و اصوًال از سنخ باور ن

چون اخالق مربوط به زندگى . تر استپذير ها درك فهم در قلمرو اخالق نسبت به ساير زمينه

است و فهم نيز در زندگى عملى و مهارت در زندگى و توأم با تجربه شخصى كـارايى دارد  عملى

)Ibid.: 148-149.( شناســى متــأثر از اخــالق بــه عنــوان روش دانــايى و درك  فهــم در معرفت

گـرا هـم بـا  شناسى اخالق چون اخالق عملى با فهم مرتبط است، معرفت. شناختاری كاربرد دارد

  .نگى خواهد داشتفهم ارتباط تنگات

گرا درصدد است  نهادن ميان فهم و يقين و نزديكى فهم به اخالق فضيلتبا تمايز زاگزبسكى

البته بايد اذعان كـرد . استكه محصول آن فهم واقعيت عرضه كند گرايى  نظريه معرفت فضيلت

ی مباحـث هنجارمنـد ١.شـود به خلط يقين و فهم منجـر مى كند مى مطرحهايى كه  برخى تعريف

های معرفت  شناختى به عنوان وجدان و وظيفه از مؤلفه های معرفت مربوط به رعايت قواعد و الزام

 بحث دخالت احساس و عاطفه و فضايل و رذايل در معرفت، ،از سوی ديگر .در معنای يقين است

  .گرايش به سوی فهم را در معنای معرفت در پى دارد 

  نقش احساس و اراده در فهم .3

و اراده فاعل شناسا در كنار قوا و اسـتعدادهای عقالنـى در ) feeling(احساس  ،اگزبسكىاز نظر ز

انسـان . احساس و اراده ارتباط علّى با فهم دارنـد. گيری باور و فهم نقش مهمى دارند نحوه شكل

متعلق فضايل عقالنى، قوا و اسـتعدادهای . واجد دو دسته فضايل عقالنى و فضايل اخالقى است

اگـر . اسـت...  ى است و متعلق فضايل اخالقى، عواطف، احساسات، ميـل، خواسـت، اراده وعقالن

يابـد و اگـر  فاعل شناسا واجد هر دو دسته فضايل باشد به باور صادق و مطابق با واقع دسـت مى

تأثير احساسات،  ،بنابراين. رسد باشد به باور كاذب مىداشته فاعل شناسا رذايل عقالنى و اخالقى 
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هـای  اگر عواطف و احساسات فاعل شناسـا ويژگى. اطف و اراده بر فهم يا مثبت است يا منفىعو

ها رذيلتى باشند بر  گيری معرفت تأثير مثبت دارند و اگر اين ويژگى يند شكلآفضيلتى باشند بر فر

  ).Zagzebski, 1996: 51-58(معرفت تأثير منفى دارند 

گرايـى  اراده. دكنـ گرايى مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مى گرايى را به اراده لوئيس پويمن اراده

شود و غيرمستقيم آن است كـه  منجر به پذيرش باور مى اً مستقيم در جايى است كه اراده مستقيم

گرايـى را بـه توصـيفى  اراده ،همچنـين. اند باور بايد پيامد اعمالى باشد كه خود از اراده ناشى شده

)descriptive(  و تجويزی)inscriptive (گرا فقـط توصـيف  زيرا گاهى كار اراده. كند تقسيم مى

يند دخالت اراده در ايجاد باور اسـت و گـاهى غيـر از توصـيف ايـن كـار را مجـاز و الزم نيـز آفر

  .)29: 1380توكلى، ( پذير است ر حوزه اخالق امكانتوصيه و تجويز د. شمارد مى

ينــد آزيــرا دخالــت اراده در فر. اســت مســتقيم و تجــويزیيــان غيرگرا زاگزبســكى جــزء اراده

داند و يـك سـری دسـتورهای اخالقـى را بـرای  گيری باور را غيرمستقيم مجاز و الزم مى شكل

ولـى  ،زيرا به تأثير اراده بر باور معتقد است .ستا گرا او اراده. دكن وصول به باور صادق توصيه مى

تواند علّت پذيرش بـاور  تنهايى مى اراده به يعنى معتقد نيست ؛داند اين تأثيرپذيری را مستقيم نمى

تواند به طور آگاهانه و ارادی زمينه مناسـب حصـول بـاور  بلكه معتقد است فاعل شناسا مى ،باشد

زمينه و بستر مناسب حصول باور صادق را پرورش فضايل عقالنى و اخالقـى . صادق را مهيا كند

دانـد  گيری بـاور صـادق مى مـانع شـكلكنـد و وجـود رذايـل عقالنـى و اخالقـى را  معرفـى مى

)Zagzebski, 2009: 81.( بـه طـور آگاهانـه و ارادی ،توانـد فاعل شناسا مى ،از نظر زاگزبسكى، 

و رذايل اخالقى را از بين ببرد تا زمينه اعتمادپـذير  كندفضايل عقالنى و اخالقى را در خود ايجاد 

  ).Zagzebski, 1996: 59-61(  اهم شودو ايجاد باور فر گيری اطمينانى برای شكل در خورو 

كليفورد و كسانى كه معتقدند بايـد ضـوابط و تكـاليفى را بـرای پـذيرش بـاور رعايـت كـرد 

بـاور  بـارهگرايى در باور به معنای تأييد اصل وجود تكاليف و وظـايف در وظيفه. گرا هستند وظيفه

از نظـر . قبال باور را به كلّى منكرندگيرد كه وجود وظايف در  هايى قرار مى است و در برابر نظريه

شناختى رسيدن به باور صادق است و برای حصـول بـاور صـادق،   هدف از فعاليت ،گرايان وظيفه

  ).Pojman, 1998: 543-544(فاعل شناسا ملزم به رعايت وظايف اخالقى و معرفتى است 

. پـذيرد يرمسـتقيم را مىگرايـى غ ولـى اراده ،گرايى مستقيم مخالف است گرايى با اراده وظيفه

شناسى مبتنـى بـر فضـيلت  گرايى در نظريه معرفت گرايى غيرمستقيم را با وظيفه زاگزبسكى اراده

  .كند جمع كرده است و به جای مؤلفه وظيفه از مؤلفه مسئوليت و وجدان استفاده مى
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 فضيلت و فهم .4

از نظـر  ،های انسـان ويژگى. ترين مؤلفه نظريه زاگزبسكى است ، محوری)virtue( مؤلفه فضيلت

فضـايل . اند ها ذاتـى و طبيعـى و برخـى ديگـر اكتسـابى برخى از ويژگى ؛اند دو دسته ،زاگزبسكى

كننـد و جـزء  د و در شخصـيت فـرد رسـوخ مىكنـ فاعل در طى زمـان اكتسـاب مـىرا اكتسابى 

فضـايل اكتسـابى تحـت كنتـرِل ارادی انسـان هسـتند . ندشـو های شخصـيتى فـرد مـى ويژگى

)Zagzebski, 1996: 127-139.( های نفس  ويژگى ،فضايل)property of the soul ( هستند و

شناسـان  عرفـتبـودن آن ميـان م و اكتسابى) natural capacities(خصوص استعداد طبيعى  در

داننـد و  سوزا و پالنتينگـا فضـايل را قـوای طبيعـى و اسـتعداد ذاتـى مى. اختالف نظر وجود دارد

 بودن آنها طبيعى با فضايل اكتسابى در ارادیتمايز فضايل . داند يل را اكتسابى مىزاگزبسكى فضا

هـای طبيعـى و  در فضايل اكتسابى فاعـل مسـئول اسـت ولـى افـراد در خصـوص ويژگى. ستا

  .شان مسئول نيستند ذاتى

 در راه .های ذاتى دارنـد با ويژگى ىمهمبسيار های اكتسابى تفاوت  ويژگى ،از نظر زاگزبسكى

تواند رشد كند و به كمال برسد و امكان كسب رذيلت مقابل  های اكتسابى فاعل مى كسب ويژگى

  ).Ibid.: 102-106(آن برای فاعل وجود دارد 

در را فضيلت  هزاگزبسكى ضروری است جايگاه مؤلف هفضيلت در نظري هبرای درِك نقش مؤلف

 ،زاگزبسـكى. سـتا گرا يه اخالقى فضيلتگذار نظر زيرا ارسطو بنيان. اخالقى ارسطو بدانيم هنظري

در تعريف فضيلت به تحليل قوا و اجزای نفس، ارتباط ميل و عاطفه با عقل و نقش  ،مانند ارسطو

پس از بيـان جايگـاه . نيّت و انگيزه، پرداخته و در نهايت نقش فضيلت در فهم را بيان كرده است

های  فضـيلت در نظريـه او را بـا نظريـهوجوه اختالف معنـای  ،فضيلت در فهم از نظر زاگزبسكى

  .آوريم پالنتينگا و سوزا مى

بخش غيرناطقه نفس نيز دو . نفس غيرناطقه و نفس ناطقه :نفس دو جنبه دارد ،از نظر ارسطو

يكى نفس نباتى كه اين جزء هيچ دخالتى در كماالت و فضايل انسانى نـدارد و منشـأ  ؛جنبه دارد

جزء ديگر نفس غيرناطقه، قوه شهوی است كـه در انسـان بـه  .يستهيچ نوع از فضايل انسانى ن

اگر اين جزء . كند و در اين تبعيت مختار است نحوی با نفس ناطقه ارتباط دارد و از آن پيروی مى

جزئـى كـه  ؛توانيم جزء عقالنى نفـس را دارای دو جـزء بـدانيم نفس را نيز واجد عقل بدانيم مى

شهوی در كنتـرل  هقو(و جزئى كه بالذات واجد عقل نيست ) نفس ناطقه(بالذات واجد عقل است 
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تـوان بـه دو  بنـدی فضـايل را مى با توجه به اين تقسيم. كند ولى از نفس ناطقه پيروی مى) عقل

و حكمت  ،فضايل عقالنى مانند حكمت نظری، عقل. دسته فضايل عقالنى و اخالقى تقسيم كرد

اخالقى مانند عـدالت منسـوب بـه قـوه شـهوی عملى منسوب به جزء عقالنى هستند و فضايل 

هـر دو  ،از نظر ارسطو .)86-84: 1381ارسطو، (كنند  كه از جزء عقالنى نفس متابعت مى ،هستند

طباطبـايى و ديبـاجى، ؛ 26: همان( نه فطری و ذاتى ،اند دسته فضايل عقالنى و اخالقى، اكتسابى

دهند و از طريق تعلـيم و تعلـم و  مى های خاص عقل را شكل فضايل عقالنى فعاليت .)8: 1390

هـای قـوه شـهوی و جـزء غيرعقالنـى نفـس  شوند و فضايل اخالقـى فعاليت آموزش حاصل مى

كنند و از طريق عادت و تمرين به مهارت و رفتار تبـديل  در زمانى كه از عقل پيروی مى ،هستند

فضـايل  .)29-28و  88-87: 1381ارسـطو، (دهنـد  شوند و ملكات و منش آدمى را شكل مى مى

عقالنى و فضايل اخالقى برای هماهنگى وابسته به عقل عملى هستند كه آنها را بـا هـم متحـد 

  .)289-288: 1377اينتاير،  مك(كند  مى

به عبارتى وضـعيت و حـالتى اسـت كـه  .گويد فضيلت از قبيل حالت و ملكه است ارسطو مى

سـازد و بـه تبـع آن  كند و انسان را خـوب مى مىانسان آن را در برابر انفعاالت و تأثرات انتخاب 

شـود كـه انسـان در افعـال و  گردد و ايـن ويژگـى زمـانى محقـق مى اعمال انسان نيز خوب مى

 ،ملكه از سنخ احساس و استعداد نيسـت .)27: 1381ارسطو، (وسط را انتخاب كند  انفعاالتش حد

در حـالى كـه ملكـه مربـوط بـه  ،دشو چون عاطفه و استعداد از طبيعت و فطرت انسان ناشى مى

فضيلت اخالقى نتيجه عادت اسـت . منشى كه با موازين عقلى سازگار است ؛سيرت و منش است

وقتى عملى از راه تمرين و مهارت . آيد و عادت از راه تمرين و مهارت رفتاری خاص به دست مى

توجـه نكته در خـور . )54-53: همان(گيرد  شود، ملكه و منش انسان شكل مى به رفتار تبديل مى

كـردن  كردن و عمل ، حكم)عاطفه و ميل(كردن  احساس دليلفضايل ملكاتى هستند كه به ينكه ا

  .دان شوند و اگر مخالف عقل باشند رذيلت مطابق با عقل فضيلت محسوب مى

و فاعـل بـر وقـوع آن  اسـتعمل ارادی، عملى است كه مبدئش ذات فاعـل  ،از نظر ارسطو

وی، از نظـر . اعم از انتخاب اخالقى استو  ل ارادی با انتخاب اخالقى تفاوت داردفع. آگاهى دارد

طباطبـايى و ؛ 121-118: همان(سال است  های بزرگ فعل ارادی مبتنى بر تأمل و سنجش انسان

  .)11-10: 1390ديباجى، 

شـود و منحصـرًا  است كـه موجـب انتخـاب آزاد و عمـل مى ای فضيلت ملكه ،نظر ارسطو به

فعـاالت فضيلت به انفعاالت و افعال بستگى دارد و ان .)101: 1381ارسطو، (وف به اراده است موق
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ها و  انسـان مسـئول اعمـال، خصـلت .)115-113: همـان(يا غيـرارادی و افعال يا ارادی هستند 

شـوند و  اعمال ارادی در صورت تكرار تبديل به عادت و مهارت مى. ملكات نفسانى خويش است

. ها و ملكات مانند اعمال ارادی هستند خصلت ،بنابراين .دهند يت فرد را شكل مىخصلت و شخص

تفاوت حال و ملكه با فعل ارادی در اين است كه فعل ارادی از ابتدا تا پايـان و در همـه جزئيـات 

شدن گير پس از جای اما ،گيری ارادی هستند ها و ملكات در ابتدای شكل ولى خصلت ،ارادی است

شوند ولـى بـه  اگرچه ملكات در ادامه بدون آگاهى انجام مى .شوند ن تأمل انجام مىدر نفس بدو

 .شود فرد اراده مىاز سوی عمل خاصى  دادن گيری ملكه خاصى با انجام يند شكلآطور آگاهانه فر

كه تثبيت حالت و ملكه در آن فرد است، نيـز ارادی محسـوب  ،يندآفر گيری پايان شكل ،بنابراين

  ).Aristotle, 1991: 1759( دشو مى

 هـای ارسطو مانند ساير معتقدان به اراده و اختيار در انسان، مراجعه به وجـدان را يكـى از راه

يابيم  مىدر كنيم گويد وقتى به خودمان مراجعه مى داند و مى بودن ملكات و حاالت مى اثبات ارادی

 :.Ibid(انتخاب كنيم و انجام دهيم توانيم با آنكه به بدی عملى آگاهى و علم داريم آن را  كه مى

ند، مطـابق وسط را رعايت ك اگر انسان در افعال و انفعاالتش اعتدال و حد ،از نظر ارسطو ).1758

كـه اگـر دارد افراط و تفريط سويه هر عملى دو  .)27: 1381ارسطو، ( با فضيلت عمل كرده است

كـه هـر دو  ،ت يـا بـه سـوی تفـريطگراييده اس  يا به سوی افراط كندوسط را رعايت ن كسى حد

  .شوند رذيلت محسوب مى

های ذاتـى و  های اكتسابى و ويژگى ويژگى: اند های انسان دو دسته ويژگى ،از نظر زاگزبسكى

 ؛های ذاتى، استعدادهايى هستند كه به طور فطری و طبيعى در انسـان وجـود دارد ويژگى. طبيعى

های اكتسابى هستند كه بر اثـر  های دسته دوم ويژگى گىويژ... . مانند قوه بينايى، قوه شنوايى و 

هر دو . گردند شوند و به دو دسته فضايل عقالنى و اخالقى تقسيم مى آموزش و تمرين حاصل مى

اثر تكرار بـه عـادت  شوند و بر ورزی كسب مى و عادتفضايل، از طريق تمرين و ممارست  هدست

توانـد بـه طـور ارادی  فاعل شناسـا مى .كنند جاد مىشوند و مهارت فهم را در انسان اي تبديل مى

استعدادهای طبيعى و ذاتى به طور غيرارادی و فطـری . های اكتسابى را در خود ايجاد كند ويژگى

فاعل شناسا در ايجاد و هسـتى قـوای اسـتعدادی مسـئول نيسـت ولـى . در انسان موجود هستند

يابند و فاعل شناسا در برابر  هستى و وجود مىانسان به وسيله های اكتسابى به طور ارادی  ويژگى

فاعـل  ،قـوه با آنكه در هسـتى و وجـودِ  .استعدادهای ذاتى و طبيعى قوه هستند. استآن مسئول 

در برابر شكوفايى و كمال وی و  استشناسا دخالت ندارد رشد و فعليت آنها بر عهده فاعل شناسا 
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اختالف نظـر اينكه توجه نكته در خور . تسابى استفعليت قوا اك ،بنابراين. استعدادها مسئول است

ابتدا به صورت بالقوه و استعداد طبيعى خصوص فضايلى است كه  پالنتيگا در زاگزبسكى با سوزا و

سـت زاگزبسـكى ايـن ا از آنجا كه رشد، شكوفايى و فعليت قوا بـر عهـده فاعـل شناسـا. هستند

نـد سـوزا و ا نكه قوا و استعدادها ابتدا فطری و ذاتىداند ولى با توجه به اي ها را اكتسابى مى ويژگى

ــرارادی مى ،هــا را ذاتــى پالنتينگــا ايــن ويژگى ــد  طبيعــى و غي  ;Sosa, 2007: 22-23(دانن

Plantinga, 1993: 22-26 .( دو  ،شـوند كـه فضـايل محسـوب مى ،های نفس ويژگى ،بنابراين

ولـى در  ،انـد صرف هسـتند طبيعـى و ذاتىای كه قوه و استعداد  فضايل عقالنى در مرحله .اند نوع

هم در مرحله وجود و هستى و هم در مرحله  ،فضايل اخالقى. اند مرحله رشد و شكوفايى اكتسابى

اختالف نظر زاگزبسكى بـا سـوزا و پالنتينگـا دربـاره فضـايل  ،بنابراين. اند اكتسابى ،رشد و كمال

ود و هستى به صورت ذاتـى در انسـان دسته اول يا همان فضايل عقالنى است كه در مرحله وج

زاگزبسكى مـدعى اسـت فضـايل . ولى رشد و فعليت آنها وابسته به اراده انسان است ،وجود دارند

گيری و ايجـاد  كه هر دو دسته فضـايل در شـكل ؛فضايل عقالنى و اخالقى: اند معرفتى دو دسته

  ).Zagzebski, 1996: 59-61(باور و فهم صادق مؤثرند 

و تمايـل عـاطفى  كند تمايل عاطفى فضايل را به سوی معرفت هدايت مى ،اگزبسكىاز نظر ز

تـوان بـه انگيـزه بـالقوه  ناميـد و انگيـزه را مى) motive(تـوان انگيـزه  شده در معرفت را مىاخذ

)initiate ( و انگيزه بالفعل)action (گرايش دائمـى بـه فضـايل در   تمايل عاطفى و .دكرم تقسي

خاص برای رسـيدن بـه  عملى دادن القوه فضايل است و انگيزه بالفعل انگيزه انجامانسان انگيزه ب

چـه تمايـل عـاطفى كلـى بـه  ،ريشه هر تمايـل عـاطفى ).Ibid.: 127-133( هدفى خاص است

. عملى خاص، قوه شهوی در انسان اسـت دادن فضيلت و چه تمايل عاطفى جزئى مربوط به انجام

ولـى هنـوز در  ،نى است كه فاعل در خود ميل به فضـيلت داردتمايل عاطفى كلى به فضيلت زما

در . دكنـندادن عملى خاص را انتخـاب  دادن و انجام لى خاص قرار نگرفته است كه انجامبرابر عم

عملى خاص قرار گرفت ميل به  دادن وقتى در برابر انجام. انگيزه بالقوه فضيلت را دارد ،اين مرحله

كنـد و  سـنجد و ارزيـابى مى ص آن فعل خاص به محك عقـل مىخصو فضيلت را در دادن انجام

اين انتخاب مركب است از فعاليت قـوه . كند جزئى را انتخاب مى ىندادن عمل دادن يا س انجامسپ

اگر قوه شهوی در هنگام عملى جزئى از عقل پيروی كند آن فعـل . شهوی به همراه قوه عقالنى

  .دشو شده رذيلت محسوب مىيادعل شود و اگر پيروی نكند ف فضيلت محسوب مى
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كند و انتخـاب را عـالوه بـر حكمـت عملـى و  اساس انتخاب تفسير مى فضيلت را بر ارسطو

همراهى ميل و شـوق بـا قـوه عقالنـى،  ،به عبارتى .كند حكمت نظری بر ميل و شوق مبتنى مى

ا كـه ميـل بـه ممكن است فردی عقايد خوبى داشته باشد ولى از آنج. دهد انتخاب را تشكيل مى

 ).Aristotle, 1991: 1755( كنـدمنـدی اسـت فضـيلت را انتخـاب ن فضيلت ندارد و فـرد رذيلت

دهد كه چگونه فردی با وجود علم و آگاهى، رذايل را  همراهى ميل با عقل در انتخاب توضيح مى

  .دكن انتخاب مى

اسـت و آن را عقـل  جزئى كه در همكاری با قوه ميل دارد؛قوه ناطقه دو جزء  ،از نظر ارسطو

كـه آن را است ناميم و جزئى كه انديشه و تأمل و حكم، پديدار آن است و تعقل صرف  عملى مى

چنانچـه فاعـل . قوه ميل در ارتباط با عقل عملى است و با آن پيونـد دارد. گوييم عقل نظری مى

چنانچه ميـل بـه  د وكن عملى داشته باشد عقل عملى آن را ارزيابى مى دادن ميل و شوق به انجام

فعـل  ،رسـد و پـس از انتخـاب عمل موافق با عقل عملى بود فاعل به مرحله انتخـاب عمـل مى

-2/11: 1381ارسطو، ( خاب مبتنى بر ميل و عقل عملى استانت ،بنابراين. شود ضرورتًا انجام مى

رآمـده كند و ب برای همين زاگزبسكى مدعى است هر فضيلت اخالقى را عاطفه پشتيبانى مى .)13

همراهـى عقـل بـا . سـازد سازگاری عقل و عاطفه فضـيلت اخالقـى را مى. استاز ميل و عاطفه 

وسـط يـا  افراط و تفريط نرسـند و حـد به حد... يالى مانند خشم، ترس و شود ام عاطفه باعث مى

  .همان فضيلت رعايت شود

هـدف خـاص از انگيـزه بالفعـل، انتخـاب،  متشكل ازهر فضيلت معرفتى  ،از نظر زاگزبسكى

ــا احتمــال زيــاد )success(فضــيلت و موفقيــت  دادن انجــام  اســتدر رســيدن بــه آن هــدف  ب

)Zagzebski, 1996: 127-139.(  كسـب بـاور  به منظورفضايل معرفتى زمانى برای فاعل شناسا

اعـم از  ،فضـايل معرفتـى .شوند كه برای وصول به فهم كاربرد داشته باشند فضيلت محسوب مى

اند  صدق رسان هستند كه در شخصيت فاعل شناسا رسوخ كرده  به های ويژگى ،عقالنىاخالقى و 

فضايل . كنند شوند و احتمال به صدق رسيدن فهم را بيشتر مى يند شناخت مىآو موجب تقويت فر

احتمـال  كنـداگر فاعل شناسا فضايل معرفتى را كسـب  ،به عبارتى .دكنن يند فهم را معتبر مىآفر

  .دن به باور صادق موفق باشد زياد استاينكه در رسي

هر فضيلتى عالوه بر انگيزه خـاص آن فضـيلت، مبتنـى بـر انگيـزه كلـى  ،از نظر زاگزبسكى

ها ميل و شوق به حقيقـت دارنـد، فضـايل معرفتـى را بـرای  ای است و از آنجا كه انسان معرفتى

گيـزه معرفتـى، هـدف ند و هر فضـيلتى متشـكل از انكن وصول به معرفت انتخاب و تحصيل مى
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 & Ibid.: 166-167( سيدن بـه فهـم اسـتدر ر با احتمال زيادمؤدی به صدق بودن و موفقيت 

عالوه بـر  ،ارزش فضايل معرفتى ارزش ذاتى است و همه فضايل ،از نظر زاگزبسكى). 248-253

  ).Zagzebski, 2009: 81-83( نددارشناختى  يك هدف كلى معرفت ،اهداف جزئى

يند شناخت، سطح فضيلت سـطح معرفـت را آبه فر ،اعم از اخالقى و عقالنى ،يلبا ورود فضا

 .شـوند يند شناخت وارد مىآسطوح فضايل در تعيين و ارزيابى سطوح فر ،به عبارتى. كند تعيين مى

يند شـناخت آرود سطح اعتبار فريند شناخت باالتر آشده در فر هر چقدر سطح فضايل به كار گرفته

شـناختى او نيـز تغييـر   ينـدآسطح فر ا تغيير و ارتقای سطح فضايل فاعل شناسا،ب. شود بيشتر مى

 اسـتينـد فهـم آهای ارتقای فهم ارتقای فضايل مـؤثر بـر فر توان گفت يكى از راه كند و مى مى

)Ibid.(.  

 ينـدآفر و يسـتهـای شخصـيتى او ن يند شناخت در انسـان مسـتقل از عواطـف و ويژگىآفر

عواطف، اراده و . های او نباشد توان يافت كه متأثر از ويژگى های او نمى گىشناختى مستقل از ويژ 

  ).Zagzebski, 2010: 210-215(گيری فهم مؤثرند  های شخصيتى انسان در شكل ويژگى

 .استنهايى و ويژه فضايل سعادت  و خير را داردهر علم و فنى خير ويژه خود  ،از نظر ارسطو

نفسـه هـر فضـيلت  غايـت فـى. نفسه و غايـت غيـری فىايت غ دارد؛هر عمل فضيلتى دو غايت 

  .)60: 1385ارسطو، ( رك همه فضايل رسيدن به سعادت استست و غايت مشتا مختص خود او

هر چـه فـرد از فضـيلت  .سعادت هر فردی تابع برخورداری او از فضيلت است ،از نظر ارسطو

 ه ميـزان فضـيلت او كمتـر باشـد ازو هر چ داشتبيشتری برخوردار باشد سعادت بيشتری خواهد 

  .)374: 1386، همو( سعادت كمتری برخوردار خواهد بود

انگيزه بالقوه يا كلى  .كند برای هر فضيلتى دو انگيزه معرفى مى ،ر از ارسطويتأثبه  ،زاگزبسكى

ميـل بـه حقيقـت  ،اعم از عقلى و اخالقـى ،انگيزه كلى فضايل معرفتى. و انگيزه بالفعل يا جزئى

فضايل اخالقى و ممارست در آن و تبديل فضيلت بـه عـادت در فاعـل شناسـا  دادن انجام. است

شـود فاعـل شناسـا  كند و رشد فضايل عقالنى در فاعل شناسا باعث مى مهارت فهم را ايجاد مى

ينـد آفضـايل اخالقـى و عقالنـى فر مجموعـه. ای يا فهـم صـادق بـه دسـت آورد معرفت گزاره

مند بـا  آورند و فاعل شناسـای فضـيلت هم در فاعل شناسا را به وجود مىگيری ف اعتمادپذير شكل

فتـى در فاعـل شود و هر چه ميـزان فضـايل معر احتمال زيادی موفق به تحصيل فهم صادق مى

گيری فهم معتبرتر خواهد بود و احتمال وصـول بـه فهـم صـادق  يند شكلآشناسا بيشتر باشد فر

  .شود بيشتر مى
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  انگيزه فهم .5

كه ويژگى مؤدی به  استانگيزه  هزاگزبسكى مؤلف ههای مؤثر بر فهم در نظري يگر از مؤلفهيكى د

گرايانه بـا ويژگـى مـؤدی بـه  فضيلت هبودن در نظري  ويژگى مؤدی به صدق .دبودن را دار  صدق

  .پردازيم هايى دارد كه به آنها مى يندی و قوا تفاوتآهای اعتمادگرايانه فر صدق بودن در نظريه

 ،از نظـر او. گذارد يند قابل اعتماد فهم تفاوت مىآيند قابل اعتماد صدق و فرآزبسكى ميان فرزاگ

يند باورساز قابـل اعتمـاد آمعرفت در نظريه اعتمادگرايى عبارت است از باور صادقى كه محصول فر

اور ينـد باورسـاز موجـب توليـد بـآاگر فر. دان های اعتمادگرايى دچار معضل ارزش است و همه نظريه

ينـدی كـه از آزيرا اعتبار و ارزش باور صادق به فر .يند معتبر و ارزشمندی خواهد بودآصادق شود فر

  .افزايد يند بر ارزش باور صادق نمىآولى اعتبار و ارزشمندی فر. شود آن توليد شده است، منتقل مى

نـى بـر انگيـزه يند قابل اعتماِد فهم مبتآفر. يستفرايند قابل اعتماد فهم دچار معضل ارزش ن

شود فاعل شناسا به قصـد رسـيدن بـه  حالت عاطفى است كه موجب مى نوعىانگيزه . فهم است

ارتباط علّى است و جزئى از فعـل  نوعى ،ارتباط انگيزه با فعل. هدفى دست به عمل يا كاری بزند

: 1392زاگزبسـكى، (شـود  اگر انگيزه ارزشمند باشد ارزش آن به فعـل منتقـل مى ،بنابراين. است

اگر فاعل شناسا مطابق با فضايل معرفتى عمل كند انگيزه فهم او را به سمت پيروی  .)208-209

عالوه بر هدايت فاعل شناسا بـه سـوی  ،اين انگيزه. دهد يندهای مؤدی به صدق، سوق مىآاز فر

 يندها را كسـبآشود فاعل شناسا مهارت استفاده از اين فر موجب مى ،يندهای مؤدی به صدقآفر

. يندها تبديل به عادت شـودآده كند كه روش استفاده از اين فريندها استفاآقدر از اين فر كند و آن

يندهای اعتمادپذير برای وصول به باور صادق سـعى در كسـب فضـايل آفاعل شناسا عالوه بر فر

صدق كنند تا احتمال رسيدن به  و اين فضايل در او رسوخ مى شود مىد و واجد آنها كن معرفتى مى

احتمال رسيدن به صدق در فاعل شناسايى كه واجد فضايل معرفتى است بيشـتر از . افزايش يابد

. كنـد يندهای قابل اعتماد اسـتفاده مىآو فقط از فر داردفاعل شناسايى است كه فضايل معرفتى ن

  .دنمؤثريند اعتمادپذير به عالوه فضايل معرفتى، در توليد فهم آدر اين روش فر

ينـدی معتبـر و آفر. توجه اسـتحل يند مآيندی و قوا، پيامد فرآاعتمادگرايى فر ایه در نظريه

ينـد معتبـر، آفرشود كه تعداد بيشـتری بـاور صـادق بـه بـار آورد و  مؤدی به صدق محسوب مى

يندی است كه ميزان باورهای صادق توليدی آن از نظر كّمى از تعداد باورهای كاذب توليـدی آفر

يند ميزان كّمى باورهای صادق آر تشخيص اعتبار و اعتمادپذيری فرمعيا ،راينبناب. آن بيشتر باشد

يند مؤدی به صـدق آكيفيت فر ولى در نظريه اعتمادگرايى مبتنى بر فضيلت،. استتوليدی از آن 
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گيری كـار نى در كنار بهفاعل شناسا با كسب فضايل اخالقى و عقال. شود يند مىآموجب اعتبار فر

يند بيشـتر آو احتمال به صدق رسيدن فردهد  مى افزايشيند را آدق، كيفيت فريند مؤدی به صآفر

ينـد مبتنـى بـر آيند و به عبارتى نتيجـه و پيامـد فرآشود و ميزان كّمى باورهای توليدی از فر مى

مند،  ينـد معتبـِر فضـيلتآبـاور كـاذب حاصـل از فر. افزايـد ينـد نمىآفضيلت بر ميـزان ارزش فر

مند چـه  يند فضيلتآفر. آيند های ديگر به دست مى ای كاذبى است كه از روشارزشمندتر از باوره

به طوری  ،شود باور صادق توليد كند و چه توليد نكند ارزشمند است و ارزش آن به باور منتقل مى

ينـد آو اگـر از فر اسـتكه باور كاذب حاصل از آن نسبت به سـاير باورهـای كـاذب، ارزشـمندتر 

. دهـد شـود، اعتبـار و اعتمادپـذيری خـود را از دسـت نمىور صادق توليد فقط يك با مند فضيلت

اگر عالقه به حقيقت در فاعل . های كيفى فضيلتى بخشى از علّت رسيدن به صدق هستند ويژگى

يند مؤدی به صدق برای وصول به حقيقت استفاده كند، در آشناسا وجود نداشته باشد و فقط از فر

كمتری وجود دارد  مند است احتمال عالقه به حقيقت دارد و فضيلت مقايسه با فاعل شناسايى كه

فاعل شناسا با باور نسـبت علّـى و معلـولى  ).Zagzebski, 1996: 166-179( كه به صدق برسد

 مند باشد، دارای ارزش خواهد بود و باور از آنجا كـه معلـول او حال اگر فاعل شناسا فضيلت. دارد

های فضيلتى فاعل شناسا جزئى از باور و علّـت  ويژگى ،در واقع. ندك ست از او ارزش دريافت مىا

: 1392زاگزبسـكى، ( اعتبار آنها به باور سرايت نكنـد آن هستند و كامًال منفك و مجزا نيستند كه

. 2 ؛مند و واجـد ارزش نيسـت فاعل شناسا فضيلت. 1يندی و قوا، آدر اعتمادگرايى فر .)191-193

يند با باور رابطه علّى و معلولى ندارد و لذا آفر. 3 ؛دی به صدق بودن ندارديند ارزشى غير از مؤآفر

يند به دليل توليد بـاور صـادق آيند و قوای اعتمادپذير مستقل از باور هستند و حتى اگر اين فرآفر

 .كند ارزشمند محسوب شود، ارزش آن به باور سرايت نمى

ينـدی و قـوا توجـه آنظريه اعتمادپذير فرهای  رسد زاگزبسكى به بخشى از ويژگى به نظر مى

  .های اعتمادپذير در نزد او مغفول مانده است های اين نوع نظريه كرده است و برخى از ويژگى

باور موجـه «يندی نظريه آلوين گلدمن است كه در مقاله آنظريه اعتمادگرايى فر ترين شاخص

 .2و  ؛ينـد علّـىآفر .1: د وجـود داردينـآدر اين نظريه دو نوع فر. به تقرير در آمده است »چيست؟

فاعل شناسا در ارتباط علّى بـا واقعيـت بـه بـاور ادراكـى . يند علّىآيند اعتمادپذير مبتنى بر فرآفر

ينـد اعتمادپـذير، بـاور آو خروجـى فر استيند اعتمادپذير آرسد و همين باور ادراكى ورودی فر مى

ينـد در آلذا اين دو نوع فر .يند اعتمادپذير استآرعلّى بنيان و پايه ففرايند . صادق استنتاجى است

و  ،ينـد علّـىآمرحلـه اول شـناخت محصـول فر .ای اسـت مرحلهمعرفت دوطول هم قرار دارند و 
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های معرفتـى عاميانـه و  شـيوه«او در مقاله . يند اعتمادپذير استآمرحله دوم شناخت محصول فر

تر  ينـد علّـى بـاور، ايـن نظريـه را كامـلآفرگرايانه به  با رويكردی فضيلت »شناسى علمى معرفت

. آيـد عمال فضايل عقالنـى بـه دسـت مىكه از طريق اِ است گويد باور موجه باوری  كند و مى مى

يندهای آهر چه فر .يند علّى دارندآفر از طريقفضايل عقالنى نقش مؤثری در حصول باور ادراكى 

، باور صادق معتبرتـری از نظـر كنددتر عمل من تر و فضيلت خوب) يند ادراك حّسىآمانند فر(علّى 

مندی در واقـع  فضيلت ،در اين نظريه. آورد كيفى و باورهای صادق بيشتری از نظر كّمى به بار مى

نظريه بـدون لحـاظ نحـوه  ،بنابراين. يند و قوای مولّد باور است نه ويژگى فاعل شناساآويژگى فر

فاعل شناسايى كه دارای فضايل عقالنى است . ستبندی نشده ا رتارتباط فاعل شناسا با باور صو

در مرحله اول شناخت ارتباط علّى با بـاور دارد و هـر چـه فاعـل شناسـا دارای فضـايل عقالنـى 

شناختى فاعل شناسا از   ارزشمندی قوای. شوند حاصل مى ٢باكيفيت بهتریبيشتری باشد باورهای 

  .ندكتواند به باور صادق سرايت  طريق ارتباط علّى مى

كردن قوای  مؤدی به صدق بودن با درست عمل در نظريه اعتمادگرايى قوای پالنتينگا، مؤلفه

كـردن و مطـابق بـا  ميزان درست عمـل معرفتى همراه است و اعتبار و ارزش قوای معرفتى را به

را با آنكه پالنتينگا در ابتدا فضـايل عقالنـى  ،در اين نظريه. كند برنامه و طرح كاركردن منوط مى

كند و اين فضايل ارتباط علّى با بـاور صـادق ندارنـد و صـرفًا  راه وصول به باور صادق معرفى مى

دهـد و  ولى در ادامه مفهوم فضايل اخالقى را مطمح نظر قرار مى هستنديندی مستقل از باور آفر

 های يـهماند و ماننـد سـاير نظر گيری باور غافل نمى از تأثير فضايل اخالقى به عنوان بستر شكل

 بسـته بـههـای فطـری انسـان  اسـتعداد و توانايى ،از نظر پالنتينگـا. ستا محور بسترگرا فضيلت

نياز به زمينـه و بسـتر  ،شدن استعدادشكوفا. دشو زندگى، بالفعل و شكوفا مى مختلف های موقعيت

ای انسـان بـر. دی فضيلتى اسـتينآمناسب برای شكوفايى استعداد، فر مناسب دارد و ايجاد بستر

رذايـل اخالقـى موجـب  .شدن قوای معرفتى بايد رذايل اخالقـى را در خـود از بـين ببـردشكوفا

  .ستا ها خاموشى و از بين رفتن توانايى

  معرفتى در فهم وظيفه .6

 شناسـى معرفتو كتـاب ) Virtues Of The Mind, 1996( های ذهن فضيلتزاگزبسكى در كتاب 

)On Epistemology, 2009) دهـد كـه عـالوه بـر مؤلفـه فضـايل  مى به دسـتهم تعريفى از ف

های معرفتى در فهـم را  مندی و الزام اين مؤلفه وجه قاعده. بودن را در بردارد معرفتى مؤلفه باوجدان
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هـای معرفتـى و اخالقـى فهـم را  ضيلتى است كه نقش ايجاد الزامای ف هوجدان مؤلف. دهد نشان مى

كارگيری آن در فهم از سوی فاعل شناسـا  يلت وجدان و بهكسب فض ،از نظر زاگزبسكى. كند ايفا مى

مؤلفه . استارادی است و فاعل شناسا برای وصول به باور صادق موجه ملزم به كسب و رعايت آن 

پـذيرش بـاور  ههـايى را در مرحلـ گرايانه برای فاعل شناسا الزام های درون در نظريه) duty(وظيفه 

هايى را بـرای فاعـل  گيری و پذيرش باور الزام شكل هی دو مرحلوجدان برا هولى مؤلف ،نهد پيش مى

مندی باشد و بخواهد به بـاور صـادق برسـد ملـزم بـه  كند كه اگر شخص فضيلت شناسا معرفى مى

وقتـى . بودن معرفت همراه است های معرفتى با ارادی بحث وظيفه معرفتى و الزام. رعايت آنها است

لـذا ابتـدا . آن كنيم دادن توانيم او را مكلّف و موظف به انجام ، مىتواند كاری را انجام دهد كسى مى

  .كنيم بودن فهم را بررسى مى غيرارادی/ موضع زاگزبسكى درباره ارادی 

با توجه به اينكه برای فاعل شناسا در مرحله پذيرش بـاور و در  ،شناختى را های معرفت نظريه

تـوان بـه  مى ،هندن نهند يا نمى ى يا اخالقى پيش مىها و قواعد معرفت گيری باور الزام مرحله شكل

گرا در هـر يـك از دو  های وظيفـه نظريه. دكرگرا تقسيم  گرا و ناوظيفه های وظيفه دو دسته نظريه

هـا و وظـايف معرفتـى و اخالقـى معرفـى  گيری باور يك سـری الزام مرحله پذيرش باور و شكل

ها بتواند يا باور صادق توليـد كنـد يـا بـاور صـادق را  مكنند تا فاعل شناسا با توجه به اين الزا مى

گيری باور و پذيرش باور بـرای فاعـل  گرا در هيچ يك از مراحل شكل های ناوظيفه نظريه. بپذيرد

كنند و فاعل شناسا را ملزم به رعايت قواعد  ها و وظايف معرفتى و اخالقى معرفى نمى شناسا الزام

  .گرداند يا پذيرش باور صادق نمىخاصى برای رسيدن به باور صادق 

بودن بـاور  گرايى را منوط به ارادی و اختياری صدق وظيفه ،مانند آلستون ،شناسان بسياری از معرفت

های  نظريـه .)103: 1387مبينـى، ؛ Alston, 1988: 122-129; Alston, 2005: 92-97(اند  دانسـته

گيری و پـذيرش  عـاطفى بـر شـكل -احت ارادیشناختى را با توجه به اينكه معتقد به تـأثير سـ معرفت

گـروان معتقدنـد سـاحت  اراده. دكـرگرا تقسيم  گرا و نااراده توان به دو دسته اراده باورها هستند يا نه، مى

گـروی مسـتقيم و  گيری باور مؤثرند كه به دو گـروه اراده عواطف، احساسات و اراده بر پذيرش يا شكل

گروان معتقدند بايد از تأثير احساسات، عواطـف و اميـال  شوند و نااراده گروی غيرمستقيم تقسيم مى اراده

 .بر ساحت عقايد جلوگيری كرد و تأثير عواطف و اراده بر باور از نظر اخالقى نادرست است

ايـن بايـد بـه ها  در بررسـى نظريـهاست كـه  مباور چند قس خصوصنقش وظيفه و اراده در 

 .3 ؛گروی در پـذيرش بـاور وظيفـه .2 ؛گيری بـاور در شـكلگروی  وظيفه .1: توجه داشتها  نقش

  .گروی در پذيرش باور اراده .4 ؛گيری باور گروی در شكل اراده
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بودن باور و تأثير اعمال ارادی بر باور، كنترل ارادی بر بـاور را چهـار  آلستون با پذيرش ارادی

گذاری ارادی و تأثير ؛مدتی درازكنترل اراد ؛كنترل ارادی فوری ؛كنترل ارادی پايه: داند قسم مى

واسـطه اسـت  يه كه كنترلى كامًال مستقيم و بـىدر كنترل ارادی پا .1: گويد وی مى. غيرمستقيم

كنتـرل ارادی فـوری اراده در  .2 ؛كه قصد دارد انجام دهدرا تواند اعمالى  فرد به محض اراده مى

عمـل  دادن انجـام درعمـل اول  دادن گيرد و از طريـق انجـام انسان ابتدا به عملى ديگر تعلق مى

. مدت در مقابل كنتـرل ارادی فـوری قـرار داردكنترل ارادی دراز .3 ؛شود موفق مىنيز شده قصد

دربـاره باورهـا . رسـد مـى اعمالى خاص به آنچه قصد دارد، دادن مدت و با انجاميعنى فرد در دراز

دت به دنبال قراين و شواهدی برود كه مدر دراز تواند فاعل شناسا مى ؛توان چنين ادعايى كرد مى

گذاری ارادی غيرمستقيم فاعل شناسا كنترل ارادی غيرمستقيم در تأثير .4 كند؛وجود خدا را اثبات 

. تواند با انتخاب روشى خـاص بـه بـاور صـادق برسـد گيری باور دارد و مى بر روش و شيوه شكل

كند بلكه بـا انتخـاب  انتخاب يا قصد نمىفاعل شناسا با انتخاب روش توليد باور، باوری خاص را 

 بـرمـثًال . بسياری از اعمال ارادی در رسيدن به باور مؤثرنـد. به باور صادق برسدكوشد  مىروش 

به دنبال كسب چه نوع باورهايى برويم و در چه جاهايى دنبال شواهد بگرديم و كه ست ا عهده ما

  ).123-99: 1387مبينى، ( مو اعمال و عادات را انتخاب كني چه شيوه باورسازی

فاعل شناسا موظف است عالوه بـر انتخـاب شـيوه  ،محور اعتمادگرايى فضيلت های در نظريه

كه اين اعمال بسـتر و  كنددرست و معتبر توليد باور، اعمالى را در خود به عادت و مهارت تبديل 

 مـدت ايـن اعمـالِ در درازفاعـل شناسـا ممكن اسـت . گيری باور صادق قرار بگيرند زمينه شكل

تكرار شوند تا تبديل به عادت و سپس مهـارت اين اعمال مدت  و در طوالنى كندقصد را فضيلتى 

 شناختى زاگزبسكى جزء آنهـا كه نظريه معرفت ،محور فضيلت های رسد در نظريه به نظر مى .شوند

موظـف اسـت فاعل شناسا . استمدت نيز از وظايف معرفتى فاعل شناسا كنترل ارادی دراز ست،ا

و ايـن  كنـدفضايل عقالنى و اخالقى را در خود ايجاد كند و شيوه معتبـر توليـد بـاور را انتخـاب 

های متداول حصول باور باشند و ممكن است متداول نباشند و  های معتبر ممكن است شيوه شيوه

دو وظيفـه دارد فاعل شناسا . ها برای توليد باور صادق استفاده كنند افراد خاص و نابغه از آن شيوه

ای را انجـام  مدت اعمـال فضـيلتىبه طور ارادی در دراز. 1 ؛تواند انجام دهد كه به طور ارادی مى

های معتبـر توليـد  شيوهاز به طور ارادی . 2؛ دهد كه او را در رسيدن به باور صادق كمك كنند مى

  .كندباور صادق استفاده 
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كنـد و در  استفاده مى »بودن باوجدان« تعبير زاگزبسكى در تبيين نظريه وظيفه معرفتى خود از

بـودن اعمـال و حـاالت  بـودن را دليلـى بـر ارادی ارسطو باوجدان .اين تعبير متأثر از ارسطو است

تـوانيم  مىكـه يابيم  مىدر ،كنيمهای خويش در اعمال دّقت  توانايىبه او معتقد است اگر . داند مى

. كنيم بودن اعمالمـان را وجـدان مـى و ما ارادی ؛دهيمنبرخالف علم خود عملى را انجام دهيم يا 

بودن اعمال بوده  ر اختياریگروی در اخالق هميشه دليلى ب ارجاع به وجدان برای معتقدان به اراده

  ).Aristotle, 1991: 1698( است

 همؤلفـ. های نظريـه خـود را از اخـالق فضـيلت اخـذ كـرده اسـت زاگزبسكى بيشـتر مؤلفـه

در بخش انگيزه فهم، ساحتى . گرايانه نظريه زاگزبسكى است جه هنجاری و درونبودن، و باوجدان

در . اثبـات شـد) ينـدهاآه معرفت درجه دوم به فربا توجه ب(بودن نظريه زاگزبسكى  يانهگرا از درون

منـدی و  آوربودن، قاعده كه الزامشود  مىبودن نظريه او بررسى  يانهگرا وجه ديگر درون ،اين مؤلفه

دادن بـه اخـالق و تبعيـت از  اگر اهميـت ،به نظر زاگزبسكى. كند ندی آن را مشخص مىهنجارم

های اخالقـى نيـز  پسـند تـابع مؤلفـه وردن باورهـای وجـداندلبخواهانه نباشد به دست آ ،اخالق

های فضيلتى مؤثر بر پذيرش باور، مانند دّقت، سعه صـدر، انصـاف  مؤلفه. دلبخواهانه نخواهد بود

 و بينه كـافى بـرای پـذيرش بـاور اسـتتفاوت از نظر كليفورد مبنى بر داشتن دليل م... فكری و 

)Zagzebski, 2009: 13-16.( گرا با مؤلفه وظيفـه در  بردارنده وظيفه در معرفت فضيلتمؤلفه در

 »وجدان«زاگزبسكى از آن به عنوان  .استتر  گرايانه تفاوت دارد و از آن گسترده های درون نظريه

)conscience (برد نام مى.  

گيری بـاور مؤثرنـد در  اينكـه در شـكل عالوه بـر ،اعم از اخالقى و عقالنى ،فضايل معرفتى

شـوند كـه  مرحله پذيرش باور برای رعايت وجدان معرفتى مؤثرند و موجب پذيرش باورهـايى مى

شـتن يكى از نتايج و پيامدهای پـيش چشـم دا ،از نظر زاگزبسكى. مطابق با وجدان معرفتى باشد

  .)Ibid.: 92( ، اعتماد به خويشتن در عين سرباززدن از خودمداری معرفتى استوجدان معرفتى

های فكری بـرای حصـول معرفـت ارتبـاط  زاگزبسكى ميان رعايت وجدان معرفتى و فضيلت

بـودن معرفتـى را  باور مؤثرند باوجدان گيری يند شكلآفضايل عالوه بر اينكه در فر. كند برقرار مى

و از بروز رذايل جلوگيری  ،های فضيلتى را در خود ايجاد شخص باوجدان بايد مؤلفه. سازند هم مى

و اعتماد به  اعتماد به قوای معرفتى خود. تا وظيفه مطابق با وجدان معرفتى خود را انجام دهد كند

ای محور و اعتماد به باورهای كسانى كه از سر وجدان به باورهـ يند فضيلتآباورهای حاصل از فر

 .اند، يكى از وظايف معرفتى شخص باوجدان است خود رسيده
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گرايانه فاعل شناسا را ملزم به رعايت وظايف معرفتـى و اخالقـى در مرحلـه  های درون نظريه

گرايانه فاعـل شناسـا را ملـزم بـه رعايـت وظـايف  های برون نظريه بيشترد و كنن پذيرش باور مى

هـم  ،نظريه اعتمادگرايى مبتنى بر فضـيلت. كنند اور مىگيری ب معرفتى و اخالقى در مرحله شكل

 هـای الزام. دكننـ گرايانه عمـل مـى وظيفه ،گيری باور و هم در مرحله پذيرش باور در مرحله شكل

فاعـل شناسـا بـا كسـب فضـايل  .هم از سنخ اخالقى هستند و هم از سنخ معرفتـى ،شده توصيه

ل عقالنى و پرهيز از رذايل عقالنـى و بـا كسـب اخالقى و پرهيز از رذايل اخالقى با كسب فضاي

 گيری باور صـادق د بستر مناسب شكلكوش يندهای معتبر مىآهای معرفتى و با انتخاب فر مهارت

كارگيری وجدان و همچنين فضايلى مانند دّقـت فكـری، موشـكافى،  را فراهم آورد و سپس با به

  .پذيرد د را مىباور صادق با احتمال صدق زيا...  تيزبينى، گشادگى و

  نتيجه 

 ،گرايانه، معرفت در معنای يقين و گزاره به كار برده شده است شناختى درون های معرفت در نظريه

نظريه زاگزبسـكى بـه . ولى در نظريه اعتمادگرايى مبتنى بر فضيلت مقصود از معرفت، فهم است

بـه عنـوان بسـتر و زمينـه قوای مولد باور، فضايل عقالنى، فضايل اخالقى و تأثير علّى فضـايل 

كـه بـه تـأثير علّـى بسـتر و زمينـه و  ،گرايانه های درون دهد و نسبت به نظريه شناخت توجه مى

گرايانه به وضـعيت و  های درون نظريه. برتری دارد ،اند ماهيت باور توجه نكرده گيری باور بر شكل

كـه بـر  ،به ويژگى فاعل شناسااند و نظريه اعتمادگرايى مبتنى بر فضيلت  ماهيت باور توجه كرده

گرايانـه اسـت و هـم  نظريه زاگزبسكى هـم درون. گيری باور مؤثر است، اهميت داده است شكل

 ها و قـوای مولـد بـاور و اعم از شيوه ،عالوه بر اينكه رابطه علّى همه عوامل بيرونى .يانهگرا برون

ونى با فاعل شناسا دارد و نتيجـه و باور رابطه در ،است شده ظاى فاعل شناسا با باور لحويژگى علّ 

يندی و آهای اعتمادگرايى فر نظريه ،از نظر زاگزبسكى. های درونى فاعل شناسا است پيامد ويژگى

ولى نظريه اعتمادگرايى مبتنى  ،ندا يانه هستند، دچار معضل ارزشگرا های برون كه جزء نظريه ،قوا

امتياز دوم نظريـه . گرايانه را ندارد ی برونها پس اشكال نظريه .بر فضيلت دچار اين معضل نيست

يند، قوا و بسـتر توليـد بـاور آهای اعتمادگرايى در معيار اعتمادپذيری فر زاگزبسكى بر ساير نظريه

يندها و قوای شناختاری وابسـته آيندی و قوا ميزان اعتبار فرآهای اعتمادگرايى فر در نظريه .است

ولى در نظريه اعتمادگرايى مبتنى بر فضيلت  ،از آنها است هشد به تعداد كّمى باورهای صادق توليد

ه، آگـاهى و گرايانـ های درون در نظريـه. يند و قوا وابسته بـه كيفيـت آنهـا اسـتآاعتبار بستر، فر
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گرايانه آگاهى فاعـل  های برون بودن باور است و در ساير نظريه دسترسى از شروط ضروری يقينى

نظريه زاگزبسكى فاعل شناسا بايـد بـه اعتمادپـذيری بسـتر ولى در  ،شناسا شرط ضروری نيست

گرايى نزديـك  وجه ديگری كه نظريه زاگزبسكى را به درون. گيری باور، آگاهى داشته باشد شكل

هـا و  نظريه اعتمـادگرايى مبتنـى بـر فضـيلت حـاوی الزام. كند توجه او به مؤلفه وظيفه است مى

های اخالقى  گرايى الزام های درون تفاوت كه در نظريهبا اين  ،هنجارهای معرفتى و اخالقى است

گيری و هم  هم در شكل ،ها ولى در نظريه زاگزبسكى الزام ،و معرفتى در مرحله پذيرش باور است

  .دخالت دارد ،در پذيرش باور

های  زاگزبسكى در نظريه اعتمادگرايى مبتنى بر فضيلت سعى بر حـل مناقشـه ميـان نظريـه

های  وجـوه اشـتراكش بـا نظريـه. گرايانه دارد و تا حدودی در آن موفق است برون گرايانه و درون

ست و وجـوه اشـتراكش بـا ا گروی و آگاهى فاعل شناسا گروی، اراده گرايى در مؤلفه وظيفه درون

  .گرايانه توجه به تأثير علّى عوامل بيرون از باور است های برون نظريه
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  :ها نوشت پى

                                                 
داند و معتقد است به جای توجيه باور صادق بايد به دنبال روشى بود  زاگزبسكى مؤلفه توجيه را مؤلفه مبهمى مى. ١

برای . گويد فهم باور صادقى است كه از باور خشك و خالى بهتر است وی مى. دهد كه باور صادق به دست مى

يـا . تر از باور خشك و خالى شود بايد از نظر معرفتى به نحو خوبى توليد شده باشـد اينكه يك باور صادق خوب

ده به نحو خوبى پذيرفته شده باشد تا به فهم تبديل شود و باور صادق بايد معرفتًا از سر وجـدان بـه دسـت آمـ

در اين تعريف به روش حصول باور اشاره شده اسـت، نـه روش توجيـه؛ و ). Zagzebski, 2009: 108(باشد 

زاگزبسكى در كتـاب ديگـری تعريـف دومـى از معرفـت . توان مدعى شد مصداق تعريف يادشده فهم است مى

از فضيلت عقالنى اسـت اش ناشى  گويد باور موجه، باوری است كه فاعل شناسا، كه انگيزه كند و مى عرضه مى

كنـد و بـاور  مند است، در آن موقعيت آن را باور مى اش مطابق فهم انسان فضيلت شناختى و فهمش از موقعيت 

اش كـه  شـناختى  ناموجه باوری است كه فاعل شناسا، با انگيزه ناشى از فضايل عقالنى و با فهمـى از موقعيـت

 ،هر باور، وظيفه معرفتى است. موقعيت آن را باور نخواهد كرد مند از آن است، در آن مطابق فهم انسان فضيلت

كه مطـابق  ،اش شناختى اگر باوری باشد كه فاعل شناسا با انگيزه ناشى از فضايل عقالنى و با فهمى از موقعيت

در اين تعاريف، ). Zagzebski, 1996: 241(مند از آن است، در آن موقعيت آن را باور كند  فهم انسان فضيلت

ای و يقـين اسـت و  از باور موجه و ناموجه و وظيفه معرفتى سخن گفته اسـت كـه مصـداق آن معرفـت گـزاره

طور كه گفته شـد، مصـاديق فهـم بيشـتر از مصـاديق معرفـت  همان. گيرد معرفت در معنای فهم را در بر نمى

  .شود ها و عادات نيز مى ای شامل مهارت فهم عالوه بر معرفت گزاره. ای است گزاره

  .بودن است منظور صادق. ٢


